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க ோவிட்-19 போது ோப்பு  ட்டமைப்பு (கபோக்குவரத்து விளக்கு ள்) க ோவிட்-19 ஐ 
நிர்வகிக்  நியூசிலோந்தில் பயன்படுத்தப்படும் அமைப்பு மள க ோடிட்டுக்  ோட்டுகிறது. 
இது பச்மை, ஆரஞ்சு ைற்றும் சிவப்பு ஆகிய மூன்று அமைப்பு மளக் க ோண்டுள்ளது. 

வழிபோட்டுத் தலங் ள் போது ோப்போ  இயங்குவதற்கு இந்த வழி ோட்டுதல் 
வழங் ப்படுகிறது. இது 23/12/2021 இன் படி ைரியோனது. 

க ோவிட்-19 போது ோப்புக்  ட்டமைப்பின் மூன்று அமைப்பு ளின் கீழ் வழிபோட்டுத் 
தலங் ளுக்குப் பயன்படுத்தப்பட கவண்டிய குமறந்தபட்ை நடவடிக்ம  மள இது 
க ோடிட்டுக்  ோட்டுகிறது. வழிபோட்டுத் தலங் ள் தங் ள் ைமூ ங் ளுக்கு ஏற்றவோறு 
என்ன கூடுதல் நடவடிக்ம  மள எடுக்  விரும்பலோம் என்பமத  ருத்தில் க ோள்ள 
ஊக்குவிக் ப்படுகிறது. 

க ோவிட்-19க் ோன அரைோங் த்தின் கையல்போடு கதோடர்ந்து பரிணமித்து 
வருவதோல், வரும் வோரங் ள் ைற்றும் ைோதங் ளில் இந்த வழி ோட்டுதல் 
புதுப்பிக் ப்படும். 
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வழிபோட்டுத் தலங் ளுக் ோன அமைப்பு ளின்  ண்க ோட்டம் 
வழிபோட்டு தலங் ள் அமனத்து  ட்டமைப்பு அமைப்பு ளிலும் (சிவப்பு, ஆரஞ்சு ைற்றும் பச்மை) 
கையல்படலோம். 

உங் ள் வழிபோட்டுத் தலைோனது, நி ழ்வு ள் ைற்றும் ஒன்றுகூடல் மளத் தவிர கவறு 
வம யோன கையல்போடு மளச் கைய்தோல், உதோரணைோ  ஒரு சிற்றுண்டி அல்லது 
 மடமய நடத்தினோல், இந்த நடவடிக்ம  ளுக் ோன விதி மளப் பயன்படுத்த 
கவண்டும். உணவு ைற்றும் போன நடவடிக்ம  ள், சில்லமற விற்பமன ைற்றும் 
இடத்மத வோடம க்கு எடுப்பதற் ோன விதி ள் பற்றிய விரிவோன வழி ோட்டுதமல 
இங்க   ோணலோம் க ோவிட்-19 போது ோப்பு  ட்டமைப்பு — business.govt.nz  

 ட்டமைப்பின் கீழ் ஒரு கூட்டம் பின்வருைோறு வமரயறுக் ப்படுகிறது: 

• ஒன்கறோகடோன்று இமணந்திருக்கும் ஒரு ைக் ள் குழு. 
இது நியோயைோன நமடமுமறக்குக் குமறந்தது 2 மீட்டர் தூரத்தில் இருக்கும் நபர் மள 
உள்ளடக் ோது. கபரும்போலோன வழிபோட்டு நம்பிக்ம  அடிப்பமடயிலோன கைமவ ள் 
கூட்டங் ளோ க்  ருதப்படுகின்றன. உதோரணைோ , ஒரு வழிபோட்டுத் தலத்தில் கைமவ ள், 
அல்லது ஒரு தனிநபரின் வீட்டில் பிரோர்த்தமனக் குழு. 

 ட்டமைப்பின் கீழ் ஒரு நி ழ்வு ஒரு வணி ம் அல்லது கைமவயோல் 
ஒழுங் மைக் ப்பட்ட கையல்போடு என வமரயறுக் ப்படுகிறது: 

• இது வணி  அல்லது தனியோர் உள் அல்லது கவளிப்புற வளோ த்தில் 
அல்லது அந்த கநோக் த்திற் ோ  வோடம க்கு எடுக் ப்பட்ட கபோதுச் 
கைோந்தைோன வளோ த்தில் நமடகபறுகிறது 

• டிக்க ட், வளோ த்தில்  ட்டணம் கைலுத்துதல், பதிவு கைய்தல் அல்லது 
 ட்டுப்படுத்தக்கூடிய நுமழவுக் ோன பிற நமடமுமறயோன வழிமுமற ள் 
மூலம் வோடிக்ம யோளர் ள் அல்லது வோடிக்ம யோளர் ளின் அணு மலக் 
 ட்டுப்படுத்துதல். 

• அந்தச் கையல்போடு கவளிப்புற ைமூ  நி ழ்வோ கவோ அல்லது 
கூட்டைோ கவோ இருந்தோல் தவிர.   

வழிபோட்டுத் தலங் ளில் நடத்தப்படும் டிக்க ட்  ச்கைரி ள் ஒரு நி ழ்வின் 
உதோரணம். 
வழிபோட்டுத் தலங் ளுக்குப் கபோருந்தும் நி ழ்வு ைற்றும் கை ரிப்பு விதி ளின் 
சுருக் ம் பின்வருைோறு. 

https://www.business.govt.nz/covid-19/covid-19-protection-framework
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 தடுப்பூசி நுமைவுச் சோன்றிதழ் 
இருந்தோல் 

தடுப்பூசி நுமைவுச் சோன்றிதழ் 
இல்மலயென்றோல் 

 
 
 
 
Green 

பதிவு கைய்தல்/ கைோதமன கதமவப்படும். மு க்  வைங் ள் 
அணிய ஊக்குவிக் ப்படுகின்றன. 

வழிபோட்டுத் தலத்தில் (எ. ோ. 
திருைணம், இறுதிச் ைடங்கு ள்) 
ஒன்றுகூடுவதற்கு வரம்பு 
இல்மல. 

 
நி ழ்வு ளுக்கு வரம்பு இல்மல. 

வழிபோட்டுத் தலத்தில் (எ. ோ. 
திருைணங் ள், இறுதிச் 
ைடங்கு ள்) 100 கபர் வமர 1 மீ 
இமடகவளியுடன் 
ஒன்றுகூடுதல். 

 
நி ழ்வு ள் 
(உட்புறம்/கவளிப்புறம்) - 100 
கபர் வமர 1 மீ தூரம் 
இமடகவளியுடன், உணவு 
ைற்றும் போனங் ள் 
கைமவக்க்கு பிரிந்து அைர்தல. 

 
 
 
 

Orange 

பதிவு கைய்தல்/ கைோதமன கதமவப்படும். 
கூட்டங் ளில் கதோழிலோளர் ள் ைற்றும் தன்னோர்வலர் ளுக்கு 
மு க்  வைங் ள் கதமவ (நடி ர் ள் ைற்றும் முமறயோன 
கபச்ைோளர் மளத் தவிர்த்து, ஒரு கைமவமய வழிநடத்தும் நபர், 
அவர் ள் ைற்றவர் ளிடமிருந்து 2 மீ கதோமலவில் இருந்தோல்), 
ைற்றவர் ளுக்கு அணிய ஊக் ைளிக்  கவண்டும். 

வழிபோட்டுத் தலத்தில் (எ. ோ. 
திருைணம், இறுதிச் ைடங்கு ள்) 
ஒன்றுகூடுவதற்கு வரம்பு 
இல்மல. 

 
நி ழ்வு ளுக்கு வரம்பு இல்மல. 

ஒரு வழிபோட்டுத் தலத்தில் (எ. ோ. 
திருைணங் ள், இறுதிச் 
ைடங்கு ள்) 50 கபர் வமர 
ஒன்றுகூடுதல், ஒவ்கவோரு 
நபரும் 1 மீட்டர் இமடகவளியில் 
இருந்தோல் அந்த இடத்மத 
ஆக்கிரமிக் க்கூடிய அதி பட்ை 
நபர் ளின் எண்ணிக்ம யின் 
அடிப்பமடயில். 
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நி ழ்வு ள் கையல்பட முடியோது. 

 
 
 
 
 
Red 

பதிவு கைய்தல்/ கைோதமன கதமவப்படும். 
கூட்டங் ளில் கதோழிலோளர் ள் ைற்றும் தன்னோர்வலர் ளுக்கு 
மு க்  வைங் ள் கதமவ (நடி ர் ள் ைற்றும் முமறயோன 
கபச்ைோளர் மளத் தவிர்த்து, ஒரு கைமவமய வழிநடத்தும் நபர், 
அவர் ள் ைற்றவர் ளிடமிருந்து 2 மீ கதோமலவில் இருந்தோல்), 
ைற்றவர் ளுக்கு அணிய ஊக் ைளிக்  கவண்டும். 

ஒரு வழிபோட்டுத் தலத்தில் 
(எ. ோ. திருைணங் ள், இறுதிச் 
ைடங்கு ள்) 100 கபர் வமர 
ஒன்றுகூடுதல், ஒவ்கவோரு 
நபரும் 1 மீட்டர் 
இமடகவளியில் இருந்தோல் 
அந்த இடத்மத 
ஆக்கிரமிக் க்கூடிய அதி பட்ை 
நபர் ளின் எண்ணிக்ம யின் 
அடிப்பமடயில். 

 
நி ழ்வு ள்  - 100 கபர் வமர 1 மீ 
தூரம் இமடகவளியுடன், 
உணவு ைற்றும் போனங் ள் 
கைமவக்க்கு பிரிந்து அைர்தல. 

ஒரு வழிபோட்டுத் தலத்தில் (எ. ோ. 
திருைணங் ள், இறுதிச் 
ைடங்கு ள்) 25 கபர் வமர 
ஒன்றுகூடுதல், ஒவ்கவோரு 
நபரும் 1 மீட்டர் இமடகவளியில் 
இருந்தோல் அந்த இடத்மத 
ஆக்கிரமிக் க்கூடிய அதி பட்ை 
நபர் ளின் எண்ணிக்ம யின் 
அடிப்பமடயில். 

 
நி ழ்வு ள் கையல்பட முடியோது. 
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க ோவிட்-19 போது ோப்புக்  ட்டமைப்பின் கீழ் 
போது ோப்போ ச் யசெல்படுதல் 
தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழுடன் ைற்றும் இல்லோைல் 
கீழ்க் ண்டவற்மற பின்பற்றும்வமர ஒரு வழிபோட்டுத் தலைோனது தடுப்பூசி 
நுமழவுச் ைோன்றிதளுடன் கையல்படும் நடவடிக்ம  ளுக்கும், தடுப்பூசி நுமழவுச் 
ைோன்றிதழ் இல்லோைல் கையல்படுவதற்கும் இமடயில் ைோறலோம்; 

• குழுக் ளிமடகய இமடகவளி ள் சுத்தம் கைய்யப்படுகின்றன 

• இரண்டு குழுக் ளின் இமடயீடு இல்மல 

• பயன்படுத்தப்படும் இடங் ள்  ோற்கறோட்டைோனமவ 

• ைம்பந்தப்பட்ட அமனவருக்கும் (பங்க ற்போளர் ள்/ஊழியர் ள்/தன்னோர்வத் 
கதோண்டர் ள்) எந்கதந்த நடவடிக்ம  ள் தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதமழ 
பயன்படுத்துகின்றன ைற்றும் எமவ பயன்படுத்தப்படவில்மல என்பது 
கதளிவோக் ப்பட்டுள்ளது. 

சுத்தம் கைய்வது குறித்த ஆகலோைமன மள இங்க   ோணலோம் Ministry of Health 
– cleaning and disinfection advice. 

வழிபோட்டுத் தலங் ள், பங்க ற்போளர் ளுக்கு தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழ் 
கதமவயோ இல்மலயோ என்பமதக் குறிக்கும் சுவகரோட்டி ள் அல்லது பலம  மளக் 
 ோட்ட கவண்டும். க ோவிட்-19 போது ோப்பு  ட்டமைப்பு - சுவகரோட்டி மள இங்க  
பதிவிறக் ம் கைய்யலோம் COVID-19 protection Framework – posters 

 

ஒகே கேேத்தில் பல யசெல்போடு மள இெக்குதல் 
ஒரு இடத்தில் பல வமரயறுக் ப்பட்ட இடங் ள் இருந்தோல், ஒகர கநரத்தில் பல 
கையல்போடு மளச் கைய்யலோம். அதோவது, ஒரு இடத்தில் தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழ் 
கதமவப்படும் கையல்போட்மடயும், ைற்கறோரு இடத்தில் தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழ் 
கதமவப்படோத கையல்போட்மடயும் நீங் ள் கைய்யலோம். 

வமரயறுக் ப்பட்ட இடம் என்பது: 
- பயன்படுத்தப்படும் ைற்கறோரு உட்புற பகுதிக்கு கநரடி  ோற்கறோட்டம் இல்லோத உட்புற 
பகுதி; அல்லது 

https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-information-specific-audiences/covid-19-general-cleaning-and-disinfection-advice
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-information-specific-audiences/covid-19-general-cleaning-and-disinfection-advice
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-information-specific-audiences/covid-19-general-cleaning-and-disinfection-advice
https://covid19.govt.nz/posters/#posters-for-businesses-and-organisations
https://covid19.govt.nz/posters/#posters-for-businesses-and-organisations
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- ைற்ற கவளிப்புற பகுதி ளிலிருந்து 2 மீட்டர் பிரிக் ப்பட்ட கவளிப்புற பகுதி; ைற்றும் 

- ஒரு இடத்மதப் பயன்படுத்துபவர் ள் ைற்கறோரு இடத்மத 
பயன்படுத்துபவர் ளுடன் (அமறக்குள் நுமழயும் கபோது அல்லது கவளிகயறும் 
கபோது உட்பட) ஒன்றிமணக் ோைல் இருப்பமத உறுதி கைய்வதற் ோன 
அமைப்பு ளும் கையல்முமற ளும் உள்ளன. 

கவவ்கவறு இடங் ளிலிருந்து முடிந்தவமர குழுக் ள்  லக் ோைல் இருக்  
இமடகவளி ள் நிர்வகிக் ப்பட கவண்டும். எடுத்துக் ோட்டோ , பகிர்ந்து க ோள்ள 
ள்ளப்பட்ட இடங் ளுக்கு தனி நுமழவோயில் ள் இருப்பமத உறுதி கைய்வதன் 
மூலம்,  

பகுதி ள், கவவ்கவறு கதோடக்  கநரங் ள் ைற்றும் கவவ்கவறு குழுக் ளுக்கு 
கவவ்கவறு குளியலமற ள் அல்லது கைமவ வழங்கும் இடங் ள். 

எடுத்துக் ோட்டோ , ஆரஞ்சில், ஒரு வழிபோட்டுத் தலைோனது க ோள்திறன் வரம்பு ள் 
இல்லோைல் தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழ் உடன் இயங்கும் கைமவமய இயக்  
முடியும், அகத கநரத்தில் தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழ் இல்லோைல் இயங்கும் ஒரு 
தனி கைமவயோ  50 நபர் வமர தனியோ  வமரயறுக் ப்பட்ட இடத்தில் இயக்  முடியும். 
குழுக் ளோல் (நுமழவோயில் ள், கவளிகயறும் வழி ள் ைற்றும்  ழிப்பமற ள் உட்பட) 
ஒன்றுக்க ோன்று  லக் அனுைதிக் ப்படுவதில்மல. 

பதிவு கப ல் 

வழிபோட்டுத் தலங் ள் அமனத்து  ட்டமைப்பு அமைப்பு ளிலும் (சிவப்பு, ஆரஞ்சு 
ைற்றும் பச்மை) பங்க ற்போளர் ள் தங் ள் வரும மயப் பதிவு கைய்வதற் ோன 
வழி மளக் க ோண்டிருக்  கவண்டும். 

NZ க ோவிட் தடய கையலிமயப் பயன்படுத்தி கைோதமன கைய்யும்படி 
அமனவமரயும் க ட்பதன் மூலகைோ அல்லது அவர் ளின் கதோடர்பு விவரங் மள 
ம முமறயோ ப் பதிவு கைய்வதன் மூலகைோ இமதச் கைய்யலோம். உங் ள் ம கயடு 
கதோடர்புத் தடைறிதல் பதிவு நபர் ளின் முழுப் கபயர், கதோமலகபசி எண் அல்லது 
மின்னஞ்ைல் அல்லது அவர் ளுடன் கதோடர்புக ோள்வதற் ோன பிற பயனுள்ள 
வழிமுமற ள், வணி  இடத்தில் நுமழந்த கததி ைற்றும் கநரம் ஆகியவற்மறச் 
கை ரிக்  கவண்டும்.  தனிநபர் ளின் தனியுரிமைமயப் போது ோக்  இந்தப் பதிகவடு 
போது ோப்போ  இருக்  கவண்டும் (எ. ோ. வோடிக்ம யோளர் ள் ைற்றும் 
போர்மவயோளர் ளுக்கு  ோகிதப் படிவங் மள வழங்குவதன் மூலம் அவர் ளின் 
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விவரங் மள நிரப்பிய பின், கை ரிப்புப் கபட்டியில் மவக் வும்). 
ய ோள்திறன் 
க ோள்திறன் வரம்பு ளில் கதோழிலோளர் ள் அல்லது தன்னோர்வத் கதோண்டர் ள் 
(ஊதியம் ைற்றும் ஊதியம் கபறோதவர் ள்) இல்மல, ஆனோல் ஒரு 'வமரயறுக் ப்பட்ட 
இடத்தில்' ைற்ற அமனவருக்கும் (கபரியவர் ள் ைற்றும் குழந்மத ள் உட்பட) 
க ோள்திறன் வரம்பு உண்டு 

க ோள்திறன் வரம்பு ள் 1 மீட்டர் இமடகவளிமய அடிப்பமடயோ க் க ோண்டமவ. 
ஒவ்கவோரு நபரும் 1 மீட்டர் இமடகவளியில் இருந்தோல், அந்த இடத்மத 
ஆக்கிரமிக் க்கூடிய அதி பட்ை நபர் ளின் எண்ணிக்ம யோகும். ைக் ள் 1 மீட்டர் 
இமடகவளியில் நிற்  கவண்டிய அவசியமில்மல. 
உ வு ைற்றும் போனங் மள வைங்குதல் 
உங் ள் வழிபோட்டுத் தலத்தில் ஒரு சிற்றுண்டி இயங்கினோல், இந்த நடவடிக்ம  ளுக் ோன 
விதி மளப் பயன்படுத்த கவண்டும். உணவு ைற்றும் போன நடவடிக்ம  ளுக் ோன விதி ள் 
பற்றிய விரிவோன வழி ோட்டுதல் இங்க  க ோவிட்-19 போது ோப்பு  ட்டமைப்பு — business.govt.nz 

நீங் ள் கூட்டைோ  கையல்பட்டோல், பச்மை, ஆரஞ்சு அல்லது சிவப்பு நிற க ோவிட் 
 ட்டமைப்பு ளில் உணவு ைற்றும் போனங் மள வழங் லோம். 

நீங் ள் ஒரு நி ழ்வோ  கையல்பட்டோல்: 

  பச்மச நிறத்தில்  
• தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழுடன் நீங் ள் கூடுதல்  ட்டுப்போடு ள் 

இல்லோைல் உணவு ைற்றும் போனங் மள வழங் லோம். 

• தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழ் இல்லோைல் நி ழ்வில் பங்க ற்பவர் ள் உணவு 
ைற்றும் போனங் ளின் கைமவக் ோ  பிரிந்து அைர கவண்டும். 

ஆேஞ்சு நிறத்தில்  

• தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழுடன் நீங் ள் கூடுதல்  ட்டுப்போடு ள் இல்லோைல் உணவு 
ைற்றும் போனங் மள வழங் லோம். 

• தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழ் இல்லோைல், நி ழ்வு ள் இயங்  முடியோது. 

  At Red  

https://www.business.govt.nz/covid-19/covid-19-protection-framework
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• தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழுடன் நி ழ்வில் பங்க ற்பவர் ள் உணவு ைற்றும் 
போனங் ளின் கைமவக் ோ  பிரிந்து அைர கவண்டும். 

• தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழ் இல்லோைல், நி ழ்வு ள் இயங்  முடியோது. 

 
ஆரஞ்சு ைற்றும் சிவப்பு  நிற க ோவிட்  ட்டமைப்பு ளில் உள்ள பணியோளர் ள் 
ைற்றும் தன்னோர்வலர் ள் உணவு பரிைோறும் கபோது ைற்றும் ம யோளும் கபோது 
மு மூடிமய அணிய கவண்டும். 

சு ோதோேம் ைற்றும் போது ோப்பு 
கீகை உள்ள படி ள் க ோவிட்-19 இன் பேவமலக் குமறக்  உதவுகின்றன; 

• க ோள்திறன் வரம்பு ளுக்கு ஒட்டிக்க ோள் . 

• பயன்படுத்துவதற்கு முன்னும் பின்னும் பகிரப்பட்ட கைற்பரப்பு மள நன்கு சுத்தம் 
கைய்து சுத்தப்படுத்தவும். 

• பயன்படுத்தப்படும் இடங் ள் நன்கு  ோற்கறோட்டைோ  இருப்பமத உறுதி கைய்யவும். 

• உடல்நிமல ைரியில்லோைல் இருப்பவர் மள வீட்டிகலகய இருக் வும் ைற்றும் க ோவிட் 
கைோதமனய கைய்து க ோள்வது பற்றி ஆகலோைமன கபறவும் ஊக்குவிக் வும். 

• ைக் ள் கைோப்பு ைற்றும் தண்ணீருடன் ம  மள  ழுவுவதற்கு ஏரோளைோன இடங் ள் 
இருக்  கவண்டும். 

• போடுதல் ைற்றும் பிற வம யோன கையல்திறன் கதோடரலோம்.  மலஞர் ள் மு க்  வைம் 
அணியத் கதமவயில்மல, ஆனோல் அவ்வோறு கைய்ய ஊக்குவிக் ப்படலோம். 

• குறிப்போ  ஆரஞ்சு ைற்றும் சிவப்பு நிற க ோவிட்  ட்டுப்போடு ளில் உள்ளவர் ள்; 

o கநருங்கிய கதோடர்பில் இருக்கும் கநரத்மதக் குமறத்தல், குறிப்போ  கவமல 
கைய்பவர் ள் அல்லது தன்னோர்வத் கதோண்டு கைய்பவர் ள் (அவர் ள் அதி  
எண்ணிக்ம யிலோன ைக் ளுடன் கதோடர்புக ோள்வதோல்) 

o மு மூடி அணிவமத ஊக்குவிக் வும் 

o முடிந்தவமர ஒருவருக்க ோருவர் உடல் ரீதியோ  விலகி இருக்  ைக் மள 
ஊக்குவிக் வும் 

o பண கை ரிப்பு கபட்டிக்கு பதிலோ  கதோடர்பு இல்லோத நன்க ோமட மள 
ஊக்குவிக் வும் 
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o ஆன்மலன் கைமவ மள வழங்குவமதக்  ருத்தில் க ோள்ளுங் ள். 

க ோவிட்-19 யதோற்று ள் ைற்றும் உங் ள் வழிபோட்டுத் தலம் 
வழிபோட்டுத் தலம் சு ோதோர அதி ோரி ளுடன் இமணந்து பணியோற்ற கவண்டும், 
கதோடர்புத் தடைறிதல் த வமல வழங்  கவண்டும் ைற்றும் முமறயோ  சுத்தம் கைய்ய 
கவண்டும். 

கபோதுவோ , பின்பற்ற கவண்டிய நல்ல கையல்முமற ள் பின்வருைோறு: 

▪ உங் ள் வழிபோட்டுத் தலத்தில் உடல்நலம் ைற்றும் போது ோப்பிற்கு கபோறுப்போன 
நபர் ள் இருந்தோல்; அவர் ள் கபோதுவோ  கபோது சு ோதோர பிரிவுடன் (PHU) 
கதோடர்பு க ோள்ள சிறந்த நபர் ள். 

▪ க ோவிட்-19 கநோயோல் போதிக் ப்பட்ட நபர்  ணிைைோன கநரத்மதச் 
கைலவழித்திருக் க்கூடிய இடங் மளக்  ண்டறிந்து, அந்த இடத்மத மீண்டும் 
பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு சுத்தம் கைய்யப்படுவமத உறுதிகைய்யவும் (கைலும் 
த வலுக்கு, கபோது சுத்தம் கைய்வமதப் போர்க் வும்) 

▪ கபோது சு ோதோர அதி ோரி ளோல் எந்தகவோரு துப்புரவுத் கதமவ ளுக்கும் 
குறிப்பிட்ட அல்லது கூடுதல் ஆகலோைமன க ோவிட்-19 கநோயோல் போதிக் ப்பட்ட 
நபர் கைலவழித்திருக் க்கூடிய கநர அளவின் அடிப்பமடயில் வழங் ப்படும். 

▪ PHU இன் கதோடர்புத் தடைறிதல் கையல்முமறயி லும் ைற்றும் க ோவிட் கநோய் 
உறுதிப்படுத்தப்பட்டவரின் கதோடர்பில் அமடயோளம்  ோணப்பட்ட எந்தகவோரு 
கதோழிலோளர் ள் அல்லது தன்னோர்வலர் ளும் தங் மளத் தனிமைப்படுத்திக் 
க ோள்ளவும் அல்லது வீட்டிகலகய இருக் வும் கதமவக்க ற்ப உதவுதல். 

▪ உங் ள் கதோழிலோளர் ள் ைற்றும் தன்னோர்வலர் ள் ைற்றும் 
ைமூ ம்/பங்க ற்போளர் ள்/வோடிக்ம யோளர் ளுடன் கதோடர்புக ோள்வதில் PHU 
ஆகலோைமனமயப் பின்பற்றவும் 

▪ உங் ள் வழிபோட்டுத் தலத்திற்குக் குறிப்பிட்ட கூடுதல் கதமவ ள் குறித்து PHU 
ஆகலோைமனமயப் பின்பற்றவும். 

க ோவிட்-19 கநோயோல் போதிக் ப்பட்ட நபர் கைலவழித்திருக் க்கூடிய கநர அளவு 
குறித்த த வலின் அடிப்பமடயில் கபோது சு ோதோர அதி ோரியின் ஆகலோைமனயின் 
கபரில் மூடுவதற் ோன எந்த முடிவும் எடுக் ப்பட கவண்டும். 
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பெனுள்ள இம ப்பு ள்: 
• க ோவிட் உறுதிப்படுத்தப்பட்டவர் ளுடன் கதோடர்பில் இருந்தவர் ளுக் ோன 

கபோதுவோன ஆகலோைமன Ministry of Health - actions contacts need to 
take. 
 

• பணியோளர், தன்னோர்வலர், பங்க ற்போளர் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட அல்லது 
ைோத்தியைோன க ோவிட்-19 ஆ  இருந்தோல் பின்பற்ற கவண்டிய 
கையல்முமற ள் பற்றிய த வல் - Ministry of Health Guidance for 
workplaces 

 
• க ோவிட்-19 சுத்தம் கைய்தல் பற்றி அடிக் டி க ட் ப்படும் க ள்வி ள் – Ministry 

of Health Covid-19- general-cleaning-and-disinfection-advice 

எனது தடுப்பூசி நுமைவுச் சோன்றிதழ் ைற்றும் சரிபோர்ப்பு யசெலிமெப் 
பென்படுத்துதல் 
தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழ் உங் ளின் க ோவிட் -19 தடுப்பூசி அல்லது அதற் ோன 
விதிவிலக்கு, Aotearoa நியூசிலோந்தில் பயன்படுத்துவதற் ோன அதி ோரப்பூர்வ 
பதிவோகும். ஊதோ நிற தடுப்பூசி அட்மட அல்லது தடுப்பூசி உறுதிப்படுத்தல்  டிதம் 
தடுப்பூசி நிமலக் ோன ஆதோரைோ  பயன்படுத்தப்படோது. எதிர்ைமறயோன கைோதமன 
முடிவு தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழுக்கு ைோற்று இல்மல. 
 
வோடிக்ம யோளரின் தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழில் உட்கபோதிக் ப்பட்ட அதி ோரப்பூர்வ QR 
குறியீட்மட கைோதமன கைய்ய சு ோதோர அமைச்ை ம் இலவை ைரிபோர்ப்பு கையலிமயக் 
க ோண்டுள்ளது. இது NZ Pass Verifier என்று அமழக் ப்படுகிறது, கைலும் இது App Store ைற்றும் 
Google Play இல் கிமடக்கிறது. ைரிபோர்ப்பு கையலிமய திறன்கபசி (ம  கதோமலகபசி) அல்லது 
கடப்கலட்டில் பதிவிறக் ம் கைய்யலோம். 
 
ைரிபோர்க்கும் கையலி தனிப்பட்ட தரமவச் கைமிக் ோது அல்லது நபரின் கபயர் ைற்றும் பிறந்த 
கததி தவிர கவறு எந்த த வமலயும்  ோட்டோது. 
 
தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழ் ளுடன் கையல்படும் வழிபோட்டுத் தலங் ள் பங்க ற்போளர்  
 ளின் தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழ் மள நுமழவோயில் அல்லது அதற்கு பின் ைரிபோர்க்  
கவண்டும் 

https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-health-advice-public/contact-tracing-covid-19/covid-19-contact-tracing-locations-interest
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-health-advice-public/contact-tracing-covid-19/covid-19-contact-tracing-locations-interest
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-health-advice-public/contact-tracing-covid-19/covid-19-contact-tracing-locations-interest
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-information-specific-audiences/guidelines-businesses-and-services/guidance-workplaces-have-case-covid-19
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-information-specific-audiences/guidelines-businesses-and-services/guidance-workplaces-have-case-covid-19
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-information-specific-audiences/guidelines-businesses-and-services/guidance-workplaces-have-case-covid-19
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-information-specific-audiences/covid-19-general-cleaning-and-disinfection-advice/covid-19-cleaning-frequently-asked-questions
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-information-specific-audiences/covid-19-general-cleaning-and-disinfection-advice/covid-19-cleaning-frequently-asked-questions
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-information-specific-audiences/covid-19-general-cleaning-and-disinfection-advice/covid-19-cleaning-frequently-asked-questions
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இமத பின்வருைோறு கைய்யலோம்; 

• நபரின் தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதமழப் போர்ப்பது, அல்லது  
• NZ தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழ் QR குறியீட்மட ைரிபோர்ப்பு கையலி மூலம் கைோதமன 

கைய்தல். 

ஒரு நியோயைோன எண்ணிக்ம யில் தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழ் ள் 
ைரிபோர்க் ப்பட கவண்டும். தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழ் ளின் நம்ப த்தன்மைமய 
உறுதிப்படுத்த ஒகர வழி ைரிபோர்ப்பு கையலியோகும். தடுப்பூசி கபோடப்பட்டவர் ள் 
(அல்லது விலக்கு கபற்றவர் ள்) ைட்டுகை கூடுகிறோர் ள் என்பதற்கு இது அதி  
உத்தரவோதத்மத அளிக்கும். 

தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதமழ ைரிபோர்க்கும் கதோழிலோளர் ள்/தன்னோர்வத் 
கதோண்டர் ள், ைக் ள் இணங்  விரும்பவில்மல என்றோல், வோய்கைோழியோல் 
வோர்த்மத மளப் பயன்படுத்த பரிந்துமரக் ப்படுகிறது. 

வழிபோட்டுத் தலங் ள், கதோழிலோளர் ள் ைற்றும் தன்னோர்வலர் ளுடன் இந்தச் 
சூழ்நிமல மள எவ்வோறு ம யோள்வது என்பமதப் பற்றி கபை 
ஊக்குவிக் ப்படுகின்றன. தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதமழ எப்கபோது கதோடர்ந்து 
க ோரக்கூடோது, ஒருவமர எப்படித் திருப்பி அனுப்புவது ைற்றும் பிற 
கதோழிலோளர் ள்/தன்னோர்வத் கதோண்டர் ளின் உதவிமய எப்கபோது கபறுவது 
அல்லது  ோவல்துமறமய அமழப்பது கபோன்றவற்மறத் 
கதோழிலோளர் ள்/தன்னோர்வலர் ளுக்குத் கதளிவுபடுத்துவது இதில் அடங்கும். 

தங் ள் கைோந்த தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதமழ வழங்குவது பங்க ற்போளர்  ளின் 
கபோறுப்பு. வழிபோட்டுத் தலங் ள் அமடயோள அட்மடமயச் ைரிபோர்க் த் 
கதமவயில்மல, ஆனோல் அவர் ள் அமதக் க ோரலோம். 

தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழ் விதி ளின் கீழ் வழிபோட்டுத் தலம் இயங்கினோலும், 12 
வயது ைற்றும் 3 ைோதங் ளுக்கு கீழ் உள்ளவர் ள் தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழ் 
(தடுப்பூசி நிமலமயப் கபோருட்படுத்தோைல்) இல்லோைல் அனுைதிக் ப்படலோம். 

வழிபோட்டுத் தலங் ள் 12 வயது ைற்றும் 3 ைோதங் ளுக்கு கீழ் உள்ளவர் மள 
அமடயோளம்  ோண்பதிலும், தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழ் கதமவயில்மலயோ 
என்பதிலும் முடிவு கைய்து க ோள்ள எதிர்போர்க் ப்படுகிறது. எடுத்துக் ோட்டோ , 
குழந்மதயின் வயது, பள்ளியில் படிக்கும் ஆண்டு அல்லது ைோணவர் அமடயோள 
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அட்மட இருந்தோல் அமதக் க ட்பது இதில் அடங்கும். 

 

பெனுள்ள இம ப்பு ள்: 

• NZ Pass Verifier-ஐப் பதிவிறக்குவது, பயன்படுத்துவது ைற்றும் கதோழில்நுட்ப 
ஆதரவு பற்றிய த வல் ள்  – Ministry of Health NZ Pass Verifier 
கதோழில்நுட்ப உதவிக்கு நீங் ள் 0800 800 606 என்ற எண்மணயும் 
அமழக் லோம்.. 

• ைரிபோர்ப்பு கையலியில் உள்ள QR குறியீடு ஸ்க னமர ஏற் னகவ உள்ள 
ஸ்ைோர்ட்கபோன் கையலி ள் அல்லது நுமழவுச் சீட்டு கையல்போடு ளில் 
எவ்வோறு உருவோக் லோம் என்பது பற்றிய த வல்- Ministry of Health 
Technical information 

• கூடுதல் ஆதோரங் ள் Ministry of Health Github 

 
ஊழிெர் ள் ைற்றும் தன்னோர்வலர் ளுக்கு தடுப்பூசி ஆம  ள் 
க ோவிட்-19 போது ோப்புக்  ட்டமைப்பின் கீழ் கையல்பட, தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றித 
ழுடன் கையல்படும் வணி ங் ள் ைற்றும் இடங் ளில் உள்ள பணியோளர் ளுக்கு 
தடுப்பூசி  ட்டோயைோக் ப்பட்டுள்ளது. 

இந்த ஆமண நி ழ்வு ள், விருந்கதோம்பல், கநருங்கிய கதோடர்பு வணி ங் ள் ைற்றும் 
உடற்பயிற்சிக் கூடங் ளுக்குப் கபோருந்தும், அவர் ள் தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழ் 
மூலம் கையல்படுவமதத் கதர்வுகைய்தோலும் இல்மலகயன்றோலும், குமறந்த 
க ோள்திறன் வரம்பில் கையல்பட்டோலும் அல்லது மூடியிருந்தோலும் இது கபோருந்தும்.  

பங்க ற்போளர் ள் தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழ் மவத்திருக்  கவண்டியிருக்கும் 
கபோது, கூட்டங் ளில் உள்ள கதோழிலோளர் ள் தடுப்பூசி கபோட கவண்டும். தடுப்பூசி 
நுமழவுச் ைோன்றிதழ் இல்லோைல், க ோவிட் -19 போது ோப்பு  ட்டமைப்பில் 
அமைக் ப்பட்டுள்ள க ோள்திறன்  ட்டுப்போடு ளுக்குள் கையல்படத் 
கதர்வுகைய்யும் கூட்டங் ளில் உள்ள கதோழிலோளர் ள் தடுப்பூசி கபோட 
கவண்டியதில்மல. 

வழிபோட்டுத் தலங் ள்  ண்டிப்போ : 

https://nzcp.covid19.health.nz/
https://nzcp.covid19.health.nz/
https://nzcp.covid19.health.nz/
http://www.github.com/minhealthnz


14 
 

• அவர் ளின் கதோழிலோளர் ளின் தடுப்பூசி நிமல பற்றிய பதிவு மள 
மவத்திருங் ள். 

• கதோழிலோளி தடுப்பூசி கபோடப்பட்டிருந்தோல், கபறப்பட்ட 
தடுப்பூசியின்( ளின்) கபயர் ைற்றும் அளவு ள் எடுக் ப்பட்ட கததி 
ஆகியமவ பதிவில் இருக்  கவண்டும். இது ஒரு கதோழிலோளியின் எனது 
க ோவிட் பதிவு மூலம் த வல் மள கை ரிக்  முடியும். ஏகனன்றோல், 
எனது க ோவிட் பதிவில் தடுப்பூசி கபோடப்பட்ட கததி ள் ைற்றும் 
கபறப்பட்ட தடுப்பூசியின் குறிப்பிட்ட வம  ஆகியமவ அடங்கும். எனது 
தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழ் கபோதுைோனதோ  இருக் ோது, ஏகனனில் 
அதில் கபறப்பட்ட தடுப்பூசி வம  ைற்றும் அளவு ளின் கததி ள் பற்றிய 
த வல் ள் இல்மல. MBIE ஆனது தனியுரிமை ஆமணயருடன் 
பதிவு மள மவத்திருப்பதற் ோன வழி ோட்டுதலில் பணிபுரியும். 

தடுப்பூசி கபோட கவண்டோம் என்று கதர்வு கைய்யும் கதோழிலோளர் ளுக்கு, தடுப்பூசி 
கபோடப்படோததோல் அவர் ளது கவமலவோய்ப்பு ஒப்பந்தங் ள் நிறுத்தப்பட்டோல், 
குமறந்தபட்ைம் நோன்கு வோர ஊதிய அறிவிப்பு  ோலம் வழங் ப்படும். இந்த ைோற்றம் 
நவம்பர் 2021 இறுதியில் அைலுக்கு வந்தது. 

பணியோளர் ள் கவமல கநரத்தில் தடுப்பூசி கபோடுவதற்கு ஊதியத்துடன் கூடிய 
விடுமுமறக்கும் உரிமை உண்டு. இந்த ைோற்றமும் நவம்பர் 2021 இறுதியில் அைலுக்கு 
வந்தது. 

யதோழிலோளர் ள் யசய்ெ கவண்டிெது: 
• அவர் ளின் தடுப்பூசி நிமல பற்றிய த வமல அவர் ளின் முதலோளிக்கு வழங் வும். 

ஒருகவமள வழங் வில்மல என்றோல், அவர் ளின் முதலோளி அவர் ளுக்கு தடுப்பூசி 
கபோடப்படவில்மல என்று  ருதலோம். 

இந்த இரண்டு ைோற்றங் மளத் தவிர, இந்தச் சூழ்நிமல ளில் ைோதோரண 
கவமலவோய்ப்புச் ைட்டமும் கபோருந்தும். இதன் கபோருள், முதலோளி ளும் 
ஊழியர் ளும் எந்தகவோரு கவமலப் பிரச்சிமன மளயும் நல்ல நம்பிக்ம யுடன் 
அணுகி தீர்த்துக்க ோள்ள கவண்டும்.  அரைோங்  ஆமண ள் அல்லது வழிபோட்டுத் 
தலங் ள் உட்பட முதலோளி ளோல் விதிக் ப்படும் தடுப்பூசித் கதமவ ள் 
ஆகியவற்றோல் ஏற்படும் ஏகதனும் கவமலவோய்ப்பு விமளவு ள் கதோடர்போன 
ைர்ச்மை ளுக்கு உதவ, முதலோளி ளும் ஊழியர் ளும் MBIE இன் கவமலவோய்ப்பு 
ைத்தியஸ்த கைமவயிலிருந்து ஆதரமவ அணு லோம். இது ஒரு முமறயோன 
ைத்தியஸ்தைோ  இருக் லோம் அல்லது அவர் ளின் ஆரம்ப தீர்ைோன கைமவமயப் 
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பயன்படுத்தலோம். 
 

ஒரு ைர்ச்மை ைத்தியஸ்தத்தின் மூலம் தீர்க் ப்படோவிட்டோல், கவமலவோய்ப்பு 
உறவு ள் ஆமணயம் அல்லது கவமலவோய்ப்பு நீதிைன்றம் அமதத் 
தீர்ைோனிக்  முடியும்.. 

 ல்விக் ோன தடுப்பூசி ஆம  

 ல்விக் ோன ஆமண 'போதிக் ப்பட்ட  ல்விச் கைமவயில்' உள்ள 12 வயதுக்கு 
கைற்பட்ட கதோழிலோளர் ளுக்கு ைட்டுகை கபோருந்தும் (தன்னோர்வத் கதோழிலோளி 
அல்லது ஊதியம் கபறோத பணியோளர் உட்பட) ைற்றும்: 

• கவமலமயச் கைய்யும்கபோது குழந்மத ள் அல்லது ைோணவர் ளுடன் 
கதோடர்பில் இருப்பவர் ள். 

• குழந்மத ள் அல்லது ைோணவர் ள் இருக்கும் கநரத்தில் போதிக் ப்பட்ட 
 ல்விச் கைமவயில் இருப்பவர் ள். 

போதிக் ப்பட்ட  ல்விச் கைமவ என்பது: 

• உரிைம் கபற்ற சிறுவயது கைமவ 

• பதிவு கைய்யப்பட்ட பள்ளி 

• ஒரு விடுதி (பதிவுகைய்யப்பட்ட பள்ளியில் பதிவுகைய்யப்பட்ட 
ைோணவர் ளின் தங்குமிடத்திற் ோ ப் பயன்படுத்தப்படும் தங்கும் 
விடுதி ள்) 

பெனுள்ள இம ப்பு ள்: 

• தடுப்பூசி ைதிப்பீட்டுக்  ருவி ைற்றும் தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழ் ஆமண ள் 
பற்றிய ைமீபத்திய த வல் ள்  Business.govt.nz -Vaccination assessment 
tool and My Vaccine Pass mandates 

• பணியிடத்தில் பணியோளர் ள் ைற்றும் முதலோளி ளுக் ோன க ோவிட்-19 
தடுப்பூசி விதிமுமற ளுக் ோன வழி ோட்டுதல் Employment NZ – Covid-19 
and employment 

https://www.business.govt.nz/news/vaccine-updates-vaccine-assessment-tool-and-my-vaccine-pass-mandates/
https://www.business.govt.nz/news/vaccine-updates-vaccine-assessment-tool-and-my-vaccine-pass-mandates/
https://www.business.govt.nz/news/vaccine-updates-vaccine-assessment-tool-and-my-vaccine-pass-mandates/
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• தடுப்பூசி ள் பற்றிய பணியிட உமரயோடல் மள ஆதரிக்கும் த வல் 
Unite against COVID-19 toolkit for businesses 

•  ல்விக் ோன தடுப்பூசி ஆமண பற்றிய த வல் - COVID-19: Mandatory 
vaccinations | Ministry of Health NZ 

 

அைலோக் ம் ைற்றும் இ க் ம் 
 

இணங்குவமத ஆதரிக்கும் வம யில் ஒரு கிரைைோய் வகுத்துக் குறி ளிடப்பட்ட 
அைலோக்  ைோதிரி இருக்கும். 

க ள்வி ள் ைற்றும் பதில் ள் 
ஒரு 'கூட்டம்' ைற்றும் 'நி ழ்வு' ஆகிெவற்றுக்கு என்ன வித்திெோசம்? 

ஒரு நி ழ்வு,  ட்டுப்படுத்தப்பட்ட நுமழவு ள் உள்ள நி ழ்வோ  வமரயறுக் ப்படுகிறது e.g. எ. ோ. 
நுமழவுச்சீட்டு,  ட்டணம், பதிவு அல்லது அணு மலக்  ட்டுப்படுத்துவதற் ோன பிற வழி ள் மூலம்.  
நி ழ்வு ள் வணி  அல்லது தனியோர் இடங் ளில் நடத்தப்படுகின்றன, அல்லது 
கையல்போட்டின் கநோக் த்திற் ோ  உள்ள வோடம க்கு எடுக் ப்பட்ட கபோதுச் கைோந்தைோன 
வளோ ங் ள், கைலும் அமவ உட்புறகைோ அல்லது கவளிப்புறகைோ நடத்தப்படலோம்.  
கவளிப்புறப் பகுதியில் வோடிக்ம யோளர் ள் ைற்றும் வோடிக்ம யோளர் ளின் குழுவுக்கு, 
அந்தக் குழுவிற்குச் கைமவ மள வழங்கும் ஒரு கதோழிலோளியோல் கைற்போர்மவயிடப்படும் 
கையல்போடும் இதில் அடங்கும் (உதோரணைோ , வழி ோட்டப்பட்ட சுற்றுப்பயணம்). 

சினிைோக் ள், திமரயரங்கு ள், அரங் ங் ள்,  ச்கைரி அரங்கு ள், ைோநோட்டு அரங்கு ள், 
க சிகனோக் ள் ைற்றும் தனியோர்  ோட்சிய ங் ளின் இயல்போன கையல்போடு ள் 
நி ழ்வு ளோ க்  ருதப்படுகின்றன.  

ஒரு நி ழ்வு என்றோல் என்ன என்பதன் வமரயமறயோனது ஒரு தனிப்பட்ட குடியிருப்பில் 
(உங் ள் வீட்மடப் கபோன்றது) நமடகபறும் ஒரு கையல் அல்லோதது. 

ஒரு நி ழ்விற் ோன வமரயமறமய நீங் ள் ைந்தித்தோல், உங் ள் கையல்போட்டிற்கு நி ழ்வு 
விதி மளப் பயன்படுத்த கவண்டும். அவ்வோறு இல்மலகயன்றோல், உங் ள் கையல்போட்டில் 
ைக் ள் ஒன்றிமணவது அடங்கும் என்றோல், நீங் ள் ஒன்றுகூடும் விதி மளப் பின்பற்ற 
கவண்டும் (உங் ள் வீடு உட்பட). இறுதிச் ைடங்கு ள் அல்லது தங்கிஹங் ோ, நம்பிக்ம  ைோர்ந்த 
கைமவ ள், திருைணங் ள் ைற்றும் கதோழில்முமற அல்லோத விமளயோட்டு ைற்றும் 

https://covid19.govt.nz/assets/vaccine_toolkit_for_businesses_2021.pdf
https://covid19.govt.nz/assets/vaccine_toolkit_for_businesses_2021.pdf
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-response-planning/covid-19-mandatory-vaccinations#edu
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-response-planning/covid-19-mandatory-vaccinations#edu
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-response-planning/covid-19-mandatory-vaccinations#edu
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கபோழுதுகபோக்கு நடவடிக்ம  ள் கபோன்றவற்றிற்கும் ஒன்றுகூடும் விதி மள நீங் ள் 
பின்பற்ற கவண்டும். 

தடுப்பூசி நுமைவுச் சோன்றிதழ் ளுடன் ைற்றும் இல்லோைல் கசமவ மள வைங்  
முடியுைோ? 
கீழ்க் ண்டவற்மற பின்பற்றும்வமர ஒரு வழிபோட்டுத் தலைோனது தடுப்பூசி நுமழவுச் 
ைோன்றிதளுடன் கையல்படும் நடவடிக்ம  ளுக்கும், தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழ் இல்லோைல் 
கையல்படுவதற்கும் இமடயில் ைோறலோம்; குழுக் ளிமடகய இமடகவளி ள் சுத்தம் 
கைய்யப்படுகின்றன. இரண்டு குழுக் ளின் இமடயீடு இல்மல. பயன்படுத்தப்படும் இடங் ள் 
 ோற்கறோட்டைோனமவ. ைம்பந்தப்பட்ட அமனவருக்கும்  
(பங்க ற்போளர் ள்/ஊழியர் ள்/தன்னோர்வத் கதோண்டர் ள்) எந்கதந்த நடவடிக்ம  ள் தடுப்பூசி 
நுமழவுச் ைோன்றிதமழ பயன்படுத்துகின்றன ைற்றும் எமவ பயன்படுத்தப்படவில்மல என்பது 
கதளிவோக் ப்பட்டுள்ளது. 

ஒகே கேேத்தில் பல யசெல்போடு ள் ேடக்  முடியுைோ? 

ஒரு இடத்தில் பல வமரயறுக் ப்பட்ட இடங் ள் இருந்தோல், ஒகர கநரத்தில் பல 
கையல்போடு மளச் கைய்யலோம்.  வமரயறுக் ப்பட்ட இடம் என்பது: பயன்படுத்தப்படும் 
ைற்கறோரு உட்புற பகுதிக்கு கநரடி  ோற்கறோட்டம் இல்லோத உட்புற பகுதி; அல்லது ைற்ற 
கவளிப்புற பகுதி ளிலிருந்து 2 மீட்டர் பிரிக் ப்பட்ட கவளிப்புற பகுதி. கவவ்கவறு 
இடங் ளிலிருந்து முடிந்தவமர குழுக் ள் வளோ த்திற்குள் நுமழவது, கவளிகயறுவது 
அல்லது வளோ த்மத பயன்படுத்துவது கபோன்றவற்றில்  லக் ோைல் இருக்  இமடகவளி ள் 
நிர்வகிக் ப்பட கவண்டும். எடுத்துக் ோட்டோ  நுமழவோயில் ள், கவளிகயறும் வழி ள் ைற்றும் 
 ழிப்பமற ளில். ஒகர கநரத்தில் தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழ் உடன் ைற்றும் இல்லோைல் 
கவவ்கவறு வமரயறுக் ப்பட்ட இடங் ளில் கையல்படும் கையல்போடு ளும் இதில் அடங்கும். 

ேோம் உ வு ைற்றும் போனங் மள வைங்  என்ன விதிமுமற ள்? 

உங் ள் வழிபோட்டுத் தலம் ஒரு சிற்றுண்டி நடத்தினோல், அத்தம ய நடவடிக் ோன விதி மள 
நீங் ள் பயன்படுத்த கவண்டும். நீங் ள் கூட்டைோ ச் கையல்பட்டோல், பச்மை, ஆரஞ்சு அல்லது 
சிவப்பு நிற  ட்டமைப்பில் கூடுதல் விதிமுமற ள் இல்லோைல் உணவு ைற்றும் போனங் மள 
வழங் லோம். நீங் ள் ஒரு நி ழ்வோ  கையல்பட்டோல், பச்மை, ஆரஞ்சு ைற்றும் சிவப்பு நிற 
 ட்டமைப்பில் உணவு ைற்றும் போனங் ள் கதோடர்போன பல்கவறு விதிமுமற ள் உள்ளன. 
ஆரஞ்சு ைற்றும் சிவப்பு நிற  ட்டமைப்பில் உணவு பரிைோறும் கபோது ைற்றும் ம யோளும் 
கபோது பணியோளர் ள் (தன்னோர்வ கதோண்டர் ள் உட்பட) மு க்  வைம் அணிய கவண்டும். 
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ஊழிெர் ள் ைற்றும் தன்னோர்வலர் ள் தடுப்பூசி கபோட கவண்டுைோ? 

பங்க ற்போளர் ள் தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழ் மவத்திருக்  கவண்டியிருக்கும் 
கபோது, கூட்டங் ளில் உள்ள கதோழிலோளர் ள் தடுப்பூசி கபோட கவண்டும். தடுப்பூசி 
நுமழவுச் ைோன்றிதழ் ள் இல்லோைல், க ோவிட்-19 போது ோப்பு  ட்டமைப்பில் 
அமைக் ப்பட்டுள்ள க ோள்திறன்  ட்டுப்போடு ளுக்குள் கையல்படத் கதர்வுகைய்யும் 
கூட்டங் ளில் உள்ள கதோழிலோளர் ள் தடுப்பூசி கபோட கவண்டியதில்மல. கவறு 
வோர்த்மத ளில் கூறுவதோனோல், கதோழிலோளர் ளுக் ோன தடுப்பூசி விதிமுமற ள் 
கூட்டத்தில்  லந்து க ோள்பவர் ளுக் ோன தடுப்பூசி விதிமுமற ளுடன் கபோருந்த 
கவண்டும். 

நீங் ள் ஒரு நி ழ்மவ நடத்தினோல், அந்த நி ழ்விற்கு தடுப்பூசி நுமழவுச் 
ைோன்றிதழ் ள் கதமவப்படுகிறதோ இல்மலயோ என்பமதப் கபோருட்படுத்தோைல், 
கதோழிலோளர் ள் (தன்னோர்வத் கதோண்டர் ள் உட்பட)  ண்டிப்போ  தடுப்பூசி கபோட 
கவண்டும். இந்த கதமவ அமனத்து வண்ண அமைப்பு ளுக்கும் கபோருந்தும். 

 ல்வி தடுப்பூசி ஆமண, உரிைம் கபற்ற குழந்மதப் பருவ கைமவ, பதிவு கைய்யப்பட்ட 
பள்ளி அல்லது விடுதியில் பணிபுரியும் கதோழிலோளர் ளுக்கு (பணம் அல்லது 
ஊதியம் கபறோத) ைட்டுகை கபோருந்தும். 

எங் ள் கசமவ ளில்  லந்துய ோள்ளும் ேபர் ளின் தடுப்பூசி நிமலமெ ேோம் 
சரிபோர்க்  கவண்டுைோ? 

தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழ் ளுடன் கையல்படும் வழிபோட்டுத் தலங் ள் 
பங்க ற்போளர்   ளின் தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழ் மள நுமழவோயில் அல்லது 
அதற்கு பின் ைரிபோர்க்  கவண்டும். இமத பின்வருைோறு கைய்யலோம்; நபரின் தடுப்பூசி 
நுமழவுச் ைோன்றிதமழப் போர்ப்பது, அல்லது NZ தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழ் QR 
குறியீட்மட ைரிபோர்ப்பு கையலி மூலம் கைோதமன கைய்தல். தடுப்பூசி நுமழவுச் 
ைோன்றிதமழ ைரிபோர்க்கும் கதோழிலோளர் ள்/தன்னோர்வத் கதோண்டர் ள், ைக் ள் 
இணங்  விரும்பவில்மல என்றோல், வோய்கைோழியோல் வோர்த்மத மளப் பயன்படுத்த 
பரிந்துமரக் ப்படுகிறது. தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழ் விதி ளின் கீழ் வழிபோட்டுத் 
தலம் இயங்கினோலும், 12 வயது ைற்றும் 3 ைோதங் ளுக்கு கீழ் உள்ளவர் ள் தடுப்பூசி 
நுமழவுச் ைோன்றிதழ் இல்லோைல் அனுைதிக் ப்படலோம். 

ஒரு வழிபோட்டுத் தலத்தில் பங்க ற்பவரின் தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதமழ 
ைரிபோர்த்து, தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழ் ள் கைல்லுபடியோகும் என்பமத உறுதி 
கைய்வதற் ோன அமைப்பு ளும் கையல்முமற ளும் இருந்தோல் (ைற்றும் 
 ோலோவதியோ வில்மல என்றோல்), அது ஒவ்கவோரு முமறயும் அவரது நுமழவுச் 
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ைோன்றிதமழ ைரிபோர்க் ோைல் கூட்டங் ளில் கைர அனுைதிக் லோம். எடுத்துக் ோட்டோ , 
இது ஒரு ைரிபோர்ப்பு கையலி மூலம் கைோதமன மள கைற்க ோள்வதன் மூலம், 
யோருமடய நுமழவுச் ைோன்றிதழ் ள் ைரிபோர்க் ப்பட்டன ைற்றும் அமவ 
 ோலோவதியோகும் கபோது  ணினி ளில் பதிவுகைய்தல் ைற்றும் / அல்லது 
பங்க ற்போளர் ளின் நுமழவுச் ைோன்றிதமழ கதோடர்ந்து ைரிபோர்த்தல். 
ேம்பிக்ம  அடிப்பமடயிலோன கூட்டத்தில் ெோர் ‘கவமல யசய்பவேோ ’ 
 ருதப்படுவோர் ள்? 

ஊதியம் கபறும் ைக் ள் ைற்றும் தன்னோர்வலர் மள உள்ளடக்கியது. 

 
கூட்டங் ளில் பணிெோற்றும் யதோழிலோளர் ள் அமனவரும் மு க் வசம் அணிெ 
கவண்டுைோ? 

ஆரஞ்சு ைற்றும் சிவப்பு நிற  ட்டமைப்பில், கூட்டங் ளில் ஈடுபடும் பணியோளர் ள் 
கபோழுதுகபோக் ோ கவோ அல்லது போர்மவயோளர் ளுக்கு (நம்பிக்ம  
அடிப்பமடயிலோன கூட்டத்திற்குத் தமலமை தோங்குபவர் அல்லது தமலமை 
தோங்குவதில் உதவி கைய்பவரோ கவோ) இல்லோவிட்டோல் ைற்றவர் ளிடமிருந்து உடல் 
ரீதியோ  2 மீ இமடகவளியுடன் மு க்  வைங் மள அணிய கவண்டும்.  

தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழ் ள் கதமவப்படும் கூட்டம் அல்லது நி ழ்வுக்கு எனது 
தடுப்பூசி நுமழவுச் ைோன்றிதழுக்குப் பதிலோ  COVID-19 எதிர்ைமறயோன கைோதமன 
ைோன்மறப் பயன்படுத்த முடியுைோ? 

இல்மல, அது முடியோது. க ோவிட்-19 இலிருந்து நைது ைமூ த்மத போது ோப்போ வும் போது ோக் வும் 
தடுப்பூசி ள் சிறந்த வழி என்று பரவலோ  ஏற்றுக்க ோள்ளப்படுகிறது.  

கூட்டங் ளில் யேருங்கிெ யதோடர்பு கசமவ மள கைற்ய ோள்ள முடியுைோ, எ. ோ. ஒரு 
ஞோனஸ்ேோனம்? 

ஆம். கநருக் ைோன கைமவ ள் கபோதுவோ  15 நிமிடங் ளுக்கு கைல் இருக்கும். 
நமடமுமறயில் கபோது சு ோதோர முன்கனச்ைரிக்ம  நடவடிக்ம  மள எடுக் வும், 
முடிந்தவமர ைற்றவர் ளுடன் கதோடர்மபக் குமறக் வும் பரிந்துமரக் ப்படுகிறது. 

வழிபோட்டுத் தலங் ள் ஏன் ஒன்றுகூடும் விதி மளக்  மடப்பிடிக்  கவண்டும்? 

கபோது சு ோதோர ஆகலோைமனயின் அடிப்பமடயில் ஒன்றுகூடல் விதி ள் 
உருவோக் ப்பட்டுள்ளன, கைலும் க ோவிட்-19 இலிருந்து ைமூ ங் மளப் 
போது ோப்பதற் ோ  உருவோக் ப்பட்டுள்ளன. ைமூ ம், விமளயோட்டு, நம்பிக்ம  
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அடிப்பமடயிலோன குழுக் ள் வமர ஒன்றிமணக்கும் குழுமவ உள்ளடக்கிய 
அமனத்து அமைப்பு ளுக்கும் அமவ கபோருந்தும். 

 
பிற பெனுள்ள ஆதோேங் ள் 
க ோவிட்-19 போது ோப்பு  ட்டமைப்பு அமைப்பு மளப் பயன்படுத்துவதற்கு வழிபோட்டுத் 
தலங் ளுக்கு ஆதரவளிக்  பல்கவறு ஆதோரங் ள் உள்ளன. 

இலவச ஆன்மலன் சுவயேோட்டி ள்/ தேவு ள் 

ஆதோரங் மளக்  ண்டுபிடித்து பதிவிறக் வும்; சின்னங் ள், படிவங் ள், 
சுவகரோட்டி ள், வீடிகயோக் ள், ைமூ  ஊட  ஓடு ள் உட்பட. ஆங்கிலம் தவிர ைற்ற 
கைோழி ளில் உள்ள தரவு ளும் இதில் அடங்கும். 

https://covid19.brandkit.io/login 

இலவச அச்சிடப்பட்ட சுவயேோட்டி ள்/ஆதோேங் ள் 

எங் ள் நி ழ்நிமல பட்டியல் மூலம் இலவை பிமணயத்மத ஆர்டர் கைய்து, ஆதோரங் மள 
கநரடியோ  கபறலோம். ஆங்கிலம் தவிர ைற்ற கைோழி ளில் உள்ள தரவு ளும் இதில் அடங்கும். 
இங்கு கைல் :  Bluestar Portal. 

யைோழியபெர்க் ப்பட்ட த வல் 

28க்கும் கைற்பட்ட கைோழி ளில் த வல் கிமடக்கிறது. 
 

ைோற்று வடிவங் ளில் த வல் 

த வல் 5 ைோற்று வடிவங் ளில் கிமடக்கிறது.  

 

 

 

                

https://covid19.brandkit.io/login
https://covid19.govt.nz/iwi-and-communities/translations/
https://covid19.govt.nz/iwi-and-communities/alternate-formats/

